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Nyt fra Socialtilsyn Nord til plejefamilier
Kære alle
Julen og det nye år nærmer sig, og dermed bliver dette også vores sidste nyhedsbrev i 2017. Det har været
et spændende år, hvor vi har været på cirka 2.000 anmeldte og uanmeldte besøg, har talt med en masse
borgere og anbragte børn, deres plejefamilier og medarbejdere på tilbuddene. Vi har desuden godkendt 108
nye plejefamilier og 12 nye tilbud, som forhåbentlig alle nu er godt i gang.
I 2017 prioriterede vi højt så vidt muligt at få tid med borgerne eller de anbragte børn. Det er jo dem der er
vores fælles omdrejningspunkt. Ligeledes havde vi fokus på, om alle tilbud og plejefamilier arbejder for at
forhindre overgreb, samt hvordan eventuelle overgreb håndteres og følges op. Næste år vil vi have et
særligt fokus på, hvordan tilbud og plejefamilier understøtter læring.
På vegne af alle i Socialtilsyn Nord siger vi tak for godt samarbejde i 2017, og ønsker jer alle en glædelig jul
og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Sigrid Fleckner
Tilsynschef

Socialtilsyn Nord, 11. december 2017

Særlig fokusområde i tilsynet 2018: ”Læring”
Socialtilsyn Nord vil i sit tilsyn 2018 have et særligt fokus på, hvordan plejefamilierne understøtter
plejebarnets læring – det vil sige både skolegang, almen dannelsesviden og social læring.
På vores tilsynsbesøg taler vi altid med både plejefamilier, børnene (hvis de er gamle nok og ønsker at tale
med os) og så en tredjepart, for eksempel barnets sagsbehandler. I 2018 vil vi prioritere at tale med barnets
skole.
Læring handler ikke kun om at understøtte skolegangen. Det handler også om ”læring for livet”, og om
plejefamilien gør en aktiv indsats for at styrke plejebarnets almene vidensgrundlag og sociale læring. Dét vil
vi være særligt nysgerrige på, når vi kommer på tilsyn i 2018, ligesom vi gerne vil høre, hvad I har gjort af
tanker og tiltag.
Læs mere om betydningen af læring her
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Uanmeldte tilsyn i 2018
Socialtilsynet planlægger i 2018 at komme på flere uanmeldte tilsyn hos både plejefamilier og tilbud. Et
uanmeldt tilsyn er, når I ikke er blevet oplyst på forhånd om at vi kommer på besøg. Formålet er, at opleve
dagligdagen hos jer på en anden måde, end når I er forberedt på vores ankomst. Uanmeldt tilsyn kan være
alle dage i ugen, også i weekenden eller om aftenen.
Vi er selvfølgelig vidende om, at plejebørn ikke altid er hjemme når vi kommer uanmeldt og/eller vi måske
kommer ubelejligt. Derfor vil et uanmeldt tilsyn som udgangspunkt heller ikke vare så lige længe som et
anmeldt besøg.

Kursus i indsendelse af materiale til socialtilsynet
Inden et anmeldt tilsynsbesøg, sender Socialstilsyn Nord et brev til plejefamilierne, hvori vi anmoder jer om
at indsende diverse materiale, som konsulenten skal bruge i forberedelsen til besøget.
Flere plejefamilier har i den forbindelse efterspurgt et vejledningskursus i, hvordan materialet indsendes
nemmest og som sikker post.
Vi tilbyder to kurser i 2018 af 1 ½ times varighed, inklusiv mulighed for at stille spørgsmål.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Først i det nye år melder vi ud om tilmelding.
Kurserne afholdes henholdsvis


Mandag d. 7. maj 2018 kl. 10:00 – 11.30 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600
Silkeborg



Mandag d. 28. maj 2018 kl. 10:00 – 11:30 i Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, Søparken 2,
9449 Aabybro

Der kan max. deltage 30 på hvert kursus, og der skal være mindst 20 tilmeldte for at kursus afholdes.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er bindende.

Nygodkendelser i 2017
I 2017 har Socialtilsyn Nord godkendt 108 nye plejefamilier, som vi byder velkommen.
Af tabellen nedenfor fremgår, hvilke kommuner de 108 plejefamilier er beliggende i.
For at blive ansat som plejefamilie af kommunerne, skal man godkendes af Socialtilsyn Nord. Godkendelsen
foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellen for plejefamilieområdet, hvor en række temaer er med til
at belyse ansøgernes kvalitet. Læs mere om godkendelse som plejefamilie her.
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Kommune
Brønderslev
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Silkeborg
Thisted
Vesthimmerland
Aalborg

1. januar –
19. december 2017
15
11
10
10
5
6
20
8
8
15

I alt

108

Bog med gode råd til plejebørn – skrevet af tidligere anbragte børn
Fire unge, som selv har været i pleje, har sammen med Videnscenter for Familiepleje skrevet den bog, de
selv savnede, da de blev anbragt. Bogen giver et indblik i de tanker og erfaringer, som bogens forfattere har
gjort sig, og så sætter den fokus på de rettigheder, som børn har, når en offentlig myndighed træffer
beslutninger, som har betydning for deres liv.
Læs mere på linket her, hvor du kan bestille bogen eller downloade den gratis.

Lukkedage i julen
Socialtilsyn Nord holder lukket fra og med mandag den 25. december 2017 til og med mandag den 1. januar
2018. I meget akutte sager og alene, hvor der er tale om noget der på ingen måde kan vente, kan
afdelingsleder Sofie Tietze Borregaard kontaktes, mandag- torsdag fra 9-15 og fredag fra 9-12, på tlf. 41 22
69 33.
Whistleblowtelefonen er lukket for telefoniske henvendelser den 25.-26. december og igen den 31.
december og 1. januar. Læs med om whistleblowerordningen her, og hvordan du kan bruge webformularen
til at kontakte socialtilsynet.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid afmelde disse. Afmeld nyhedsbrev.
Omvendt kan personer, der ikke automatisk modtager vores nyhedsbreve, tilmelde sig disse på vores
hjemmeside Tilmeld nyhedsbrev.

Side 3 af 3

